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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2011. december 5-én 16 órakor megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme
Jelen vannak: Rácz Izabella levezetı elnök
Sipos-Szabó Ernıné bizottsági tag
Varga Ferencné alpolgármester
Besesek Béla alpolgármester
Vincze Jánosné jegyzı
Nagy Klára fıtanácsos
Kurucsai László Közmő Kft. ügyvezetı igazgatója
Kovács Imréné jegyzıkönyvvezetı
Rácz Izabella levezetı elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a 3 fı
bizottsági tagból 2 fı jelen van. Nyerges Zoltán baleset miatt nem tud a mai ülésen részt
venni, megkérte, hogy helyette vezesse az ülést.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság.
Vincze Jánosné jegyzı
Új napirendi pont felvételére tett javaslatot. Javasolta, hogy az egyéb kérdések elıtt tárgyalja
meg a bizottság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendeletet. A
szociális feladatok fenntartó változása miatt van erre szükség.
A bizottság egyetértett az új napirendi pont felvételével. Más javaslat nem hangzott el.
A PB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND
1. Elıterjesztés a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a
szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
2. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet
módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
3. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
4. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti díjainak
emelésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
5. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
6. Elıterjesztés a 2012. évi belsı ellenırzési munkaterv jóváhagyásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
7. Elıterjesztés a Kistérségi Szociális Intézmény által biztosított feladatellátás pénzügyi
elszámolására kötött megállapodás megszüntetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester

3

8. Elıterjesztés a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerzıdés módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
9. Elıterjesztés a KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges dokumentumokról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
10. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. üzletrészének megvásárlásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
11. Elıterjesztés tornacsarnok bérbeadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
12. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. I. félévi
munkatervére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
13. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
14. Egyéb kérdések

NAPIREND
1. Elıterjesztés a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról és a
szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Rácz Izabella levezetı elnök
Felkérte Kurucsai Lászlót, a Közmő Kft. ügyvezetı igazgatóját, hogy ismertesse az áremelés
okait.
Kurucsai László ügyvezetı igazgató
A törvényi szabályozás a közeljövıben meg fog változni. Az önkormányzati törvény
elfogadása után sor kerül a vízzel, szennyvízzel, hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokat
érintı törvények módosítására is. A tervek szerint a szolgáltató csak akkreditált cég lehet. Az
országban jelenleg lévı 400 szolgáltatóból kb. 40 marad meg. Ez azt jelenti, hogy BácsKiskun megye területét egy-két szolgáltató fogja ellátni. Valószínő, hogy a Közmő Kft. meg
fog szőnni. A jogszabályváltozással a díjképzés is változni fog.
A hátralévı idıszakra, következı évre 5,26 %-os (10 Ft-os) díjemelést javasolt. A 2 %-os
ÁFA emelést nem hárítják rá az önkormányzatokra. A szanki szennyvíztisztítás veszteséges, a
villamos energia áremelést nem tudják felvállalni, ennek fedezetét biztosítja a díjemelés.
Kérte az elıterjesztés támogatását a bizottságtól.
Rácz Izabella levezetı elnök
Megköszönte a tájékoztatást. Javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.
Besesek Béla alpolgármester
Elfogadta az áremelési javaslatot, nem tartotta soknak.
Kurucsai László ügyvezetı igazgató
Valószínőleg hatósági árképzés lesz, a képviselı-testületnek nem lesz beleszólása az árba.
Szankon a szennyvízdíj az országos átlag alatt van, ettıl lényegesen magasabb díj várható.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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85/2011.(XII.05.) PBH.
Szennyvízdíj emelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a települési folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás
ellátásáról és a szennyvízdíjról szóló 3/2002.(II.25.) rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendeletet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök

Kurucsai László távozott az ülésrıl.

NAPIREND
2. Elıterjesztés az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet
módosításáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Rácz Izabella levezetı elnök
Felkérte polgármester urat, hogy indokolja az elıterjesztést.
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztés 6,5 %-os díjemelést tartalmaz, ettıl a szolgáltató többet kért volna, végül a
tárgyalások után a konzorcium ezt fogadta el. Szerették volna, ha rendeletben kizárjuk a
kisebb győjtıedényzet használatának lehetıségét. Ezt nem terjesztette elı, mert nem kívánunk
beleszólni a magánszemélyek és a szolgáltató között megkötött szerzıdésekbe. A
tárgyalásokon alpolgármester úr képviselte önkormányzatunkat.
Besesek Béla alpolgármester
Több összejövetelen vett részt ezzel kapcsolatban. Elfogadhatatlan számunkra, hogy
meghatározzák, hogy csak 110 liter lehet minimum a győjtıedényzet. A szolgáltató azt
mondta, hogy ık erre szerzıdtek. A háztartásokban nem keletkezik annyi hulladék. A
szelektív hulladékgyőjtés bevezetésével még kevesebb a hulladék, az a cél, hogy minél
kevesebb legyen. Olyan javaslattal is elıálltak, hogy a kismérető edények ürítési díját úgy
megemelik, hogy a szolgáltatónak fizetendı díj 50 %-kal emelkedett volna. Ez nagy
felháborodást keltett, úgyhogy ezt levették napirendrıl.
Egyetért polgármester úrral, vissza kell utasítani azt, hogy korlátozzuk a kisebb edények
használatát.
Patkós Zsolt polgármester
A közbeszerzés kiírója határozta úgy meg, hogy 90 %-ban 110-120 literes kukákat tervezett,
ezzel szemben a valóságban fordítva történt 90 % a kismérető kukák aránya.
Javasolta a díjemelés elfogadását.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

5

86/2011.(XII.05.) PBH.
Hulladékkezelési díj emelésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 22/2008.(X.01.) rendelet
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök

NAPIREND
3. Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Tájékoztató a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Rácz Izabella levezetı elnök
Megkérte polgármester urat, hogy az elıterjesztés kiegészítését tegye meg.
Patkós Zsolt polgármester
Az elıterjesztés tényadatokat tartalmaz. Az iparőzési adó nagyon hektikus, önrevízió
jelentısen módosíthatja a bevételeket. Az iskola tekintetében a fenntartóváltás az év folyamán
ellehetetlenült, az intézmény költségvetését II. félévre meg kellett tervezni.
Nagy Klára fıtanácsos
Az átadás tervezése miatt az oktatási intézménynek szeptember, október, november, december
hónapokra nem volt költségvetése.
Patkós Zsolt polgármester
A pályázati támogatások nagyrészt megérkeztek, vannak még, amelyekre várunk.
A tavalyi 71 millió forintos negatív pénzmaradvány várhatóan 50 millióra fog csökkenni. A
nyáron meghozott mőködési költségeket csökkentı intézkedések még nem éreztetik
hatásukat, csak a jövı évtıl kezdve. A csökkenı mőködési költségekkel az önkormányzat
gazdálkodása fenntartható.
Rácz Izabella levezetı elnök
A tájékoztatóban sok utalás van arra, hogy a negatív pénzmaradványt hogyan csökkenthetjük.
Nagy Klára fıtanácsos
A tájékoztatóban a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására van több utalás. Erre január
végén kerül sor, amikor majd helyre kerülnek az elıirányzatok és a teljesülések.
Varga Ferencné alpolgármester
Sok helyen van túlteljesítés, ez a késıbbiekben fog pozitívabb irányt váltani a megszorító
intézkedések következtében. Nem túl jó a helyzet, nagyon kell vigyázni, hogy az
önkormányzat ennél rosszabb helyzetbe ne kerüljön.
Rácz Izabella levezetı elnök
Egyetértett alpolgármester asszonnyal.
Besesek Béla alpolgármester
Figyelni kell a kiadások csökkentésére. Megindult a hiány csökkentése, az elızı évi 71 millió
forintos hiány várhatóan 50 millió forintra csökken. Reméljük, hogy a jövı év sikeres lesz,
megvalósulhat az iskola átadása. Szigorú gazdálkodásra van szükség.
Nagy Klára fıtanácsos
Ez elızı évinél jobb a helyzet. A negatív pénzmaradvány csökkenni tud, ez azt jelenti, hogy a
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bevételek nagyobbak, mint a kiadások. A mőködési célú hitelkeret felhasználása 94 millió
forintról 58 millió forintra csökkent. Tavaly az önkormányzat helyzete rosszabb volt, mint
jelenleg.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
87/2011.(XII.05.) PBH.
Költségvetés háromnegyed éves teljesítésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetérıl szóló tájékoztatót az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök

NAPIREND
4. Elıterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és üzlethelyiségek bérleti díjainak
emelésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Rácz Izabella levezetı elnök
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
Két határozat-tervezetrıl van szó. Az egyik az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és
üzlethelyiségek bérleti díjának 10 %-os emelésérıl szól. A javasolt emelés a 2012. évi
költségvetési koncepcióban is szerepel.
A másik határozat-tervezet a mővelıdési ház, tornacsarnok, ebédlı, büfé bérletérıl szól. A
mővelıdési ház kizárólag főtési idıszakon kívül vehetı bérbe, a díja nem változik. A
tornacsarnok esetében javasolunk különbözı bérleti díjak meghatározását az OBSE tagoknak
és egyéb sportolóknak.
Rácz Izabella levezetı elnök
Az önkormányzati lakások bérleti díjának emelése korábban is nagy felháborodást keltett,
nehezményezték a kollégák, hogy nem történt állagmegóvás, a bérleti díj pedig folyamatosan
emelkedik. A koncepcióból látszik, hogy amit csak el lehet vonni, minden elvonásra kerül a
pedagógusoktól, szerinte a néhány lakás bérleti díját nem kellene emelni.
A tornacsarnokkal kapcsolatban le kell szabályozni, hogy ki felel az ott elhelyezett
eszközökért, kinek lehet kulcsa, ki ellenırzi, hogy a főtés le van-e hajtva, világítás ki van-e
kapcsolva. Melyek a térítésmentes foglalkozások?
Patkós Zsolt polgármester
Ha a vezetı szívességbıl tartja a foglalkozást, nem szed a gyerekektıl térítési díjat, annak
bérleti díjat sem kell fizetnie a tornacsarnok használatáért.
Varga Ferencné alpolgármester
Azok a fiataloknak, akik már nem ide járnak iskolába, de még nem keresıképesek, és a
tornacsarnokot használják, kell-e bérleti díjat fizetni?
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Patkós Zsolt polgármester
Erre is van megoldás, az ifi csapatnál a Sportegyesület átvállalhatná a sportolók bérleti díj
fizetését. Javasolta, hogy a képviselı-testület alkosson olyan szabályt, hogy általánosságban
véve ne lehessen a tornacsarnokot ingyen használni, ez alól vannak kivételek (pld: néptánc).
Errıl szól a határozat-tervezet. Kiskunmajsán 6.000,-Ft/óra díja van a tornacsarnok
használatának. Nálunk így is csak jelképes lesz a fizetendı díj.
Az önkormányzati lakások esetében pedig az elmúlt években történt karbantartás, felújítás
(kerítés, kémény, hıszigetelés, villamos hálózat felújítás anyagköltségének viselése). Az
elmúlt 5 évben elmondható, hogy jó gazdája volt az önkormányzat az ingatlanoknak.
Egy 60 m2-es lakás bérleti díja 13.500,-Ft, ez nem elviselhetetlen teher.
Nem csak a közalkalmazottaknál, a köztisztviselıknél is már 2007 óta be van fagyasztva a
bér, nincs béremelés.
Rácz Izabella levezetı elnök
Ennek ellenére sem javasolja az önkormányzati lakások bérleti díjának emelését.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra tette fel, hogy az
önkormányzati bérleti lakások díja ne emelkedjen.
PB jelenlévı 2 tagjából 1 fı nemmel szavazott és 1 fı tartózkodott.
Vincze Jánosné jegyzı
Megállapította, hogy ebben az ügyben a bizottság nem tudott döntést hozni.
A levezetı elnök szavazásra tette fel az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletérıl szóló
határozat-tervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
88/2011.(XII.05.) PBH.
Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletérıl szóló határozattervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök

NAPIREND
5. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Rácz Izabella levezetı elnök
Megkérte polgármester urat, hogy egészítse ki az elıterjesztést.
Patkós Zsolt polgármester
Az írásban kiadott elıterjesztés nagyon részletes, a határozat-tervezet az ismert tételeket
tartalmazza, a nem ismerteket prognosztizáltuk. A következı évben a gépjármőadó bevétel az
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önkormányzattól elvonásra kerül. Az iparőzési adónak egynegyedét vonják el.
A bevételi oldalon nagyon sok a bizonytalanság, 2012. év a feladatfinanszírozásra történı
átállás éve lesz. Egy normatíva sem nı. A gyermeklétszám csökkenése, az alacsonyabb
osztálylétszámok miatt az oktatási normatíva is jelentısen csökken.
A kistérségi feladatellátás bizonytalan lesz, megszőnnek a többcélú kistérségi társulások.
A közfoglalkoztatásban másfajta finanszírozás valósul meg.
Átalakul a béren kívüli juttatások rendszere.
A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a kiadásokat a minimális szinten próbáljuk
tartani.
Az iskola fejlesztésére az energiaracionalizálási pályázatot már korábban megnyertük. Ha az
oktatási intézményt az egyház átvenné, akkor várhatóan a jövı évben megvalósulhat a
beruházás. Hitelt nem veszünk fel erre a célra.
A beruházások között kiemelten kezeljük a biogázüzem megvalósítását.
Jelenleg a mőködés minimális személyi feltételei biztosítottak, a feladatokat el tudjuk látni.
Meg fog jelenni egy új turisztikai pályázat, amelynek a támogatottsága 95 %-os. Kun
emlékhely, régészeti témapark megvalósítását tervezzük. Felépülne egy látogatóközpont,
interaktív kiállításokra, 3 D-s vetítésekre lenne lehetıség. Az Árpád korabeli idıkbe lehetne
vezetni a gyerekeket. Ezzel nyitnánk a turizmus felé, fontos, hogy megismerjenek bennünket,
minél több látnivaló legyen a községünkben. A pályázat elıkészítése folyik.
Nagy Klára fıtanácsos
A határozat-tervezet 4. pontjában a 6. sorban hiányzik a mondat vége: …elırelépık, jubileumi
jutalmak többletét lehet tervezni….Ezt pótolni fogjuk.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
89/2011.(XII.05.) PBH.
Költségvetés 2012. évi koncepciójáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat 2012. évi koncepciójáról szóló határozattervezetet az elıterjesztés szerint, a 4. pont 6. sorának kiegészítésével (…elırelépık,
jubileumi jutalmak többletét lehet tervezni…) fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök

NAPIREND
6. Elıterjesztés a 2012. évi belsı ellenırzési munkaterv jóváhagyásáról
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Rácz Izabella levezetı elnök
Felkérte jegyzı asszonyt az elıterjesztés szóbeli kiegészítésére.
Vincze Jánosné jegyzı
A 2012. évi belsı ellenırzési munkatervet a képviselı-testület az elızı ülésén már elfogadta,
azonban a belsı ellenırzést végzı cég így nem hagyta jóvá. Az ellenırzési feladatok
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ugyanazok, az ellenırzési napok számát kellett növelni. Javasolta a módosított ellenırzési terv
elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra tette fel a 2012. évi belsı
ellenırzési munkaterv jóváhagyását.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
90/2011.(XII.05.) PBH.
2012. évi belsı ellenırzési munkaterv jóváhagyásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy az önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési munkatervét az
elıterjesztés szerint hagyja jóvá.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök

NAPIREND
7. Elıterjesztés a Kistérségi Szociális Intézmény által biztosított feladatellátás pénzügyi
elszámolására kötött megállapodás megszüntetésérıl
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Az írásban kiadott elıterjesztéshez nem volt kiegészítése.
Rácz Izabella levezetı elnök
A Református Egyház átvette a szociális intézményeket így a kistérségnek megszőnt ez a
feladata. A feladatellátás pénzügyi ellátására kötött megállapodást meg kell szüntetni.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra tett fel a határozat-tervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
91/2011.(XII.05.) PBH.
Kistérségi Szociális Intézmény által biztosított feladatellátás
pénzügyi elszámolására kötött megállapodás megszüntetésérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Kistérségi Szociális Intézmény által biztosított feladatellátás
pénzügyi elszámolására kötött megállapodás megszüntetésérıl szóló határozat-tervezetet az
elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök
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NAPIREND
8. Elıterjesztés a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerzıdés módosítására
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Rácz Izabella levezetı elnök
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
A Református Egyház vállalta, hogy a szanki telephelyen 2012-ben 4 millió forintos
eszközbeszerzést valósít meg, valamint 2011. november 30-ig a felújítási, beruházási
munkálatokat elvégzi. A szociális feladatok átadása a Református Egyháznak év közben
valósult meg, ezért a Magyar Államkincstárnak vissza kellett fizetni 1.930 e Ft normatívát.
Ezt az egyház átvállalta, ezért a 4 milliós eszközbeszerzés csökkentését kéri 2 millióra. A
kiskunmajsai felújítási, beruházási munkálatokra pedig pályázatot szeretne benyújtani, ezért
szükséges a határidı módosítása.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
92/2011.(XII.05.) PBH.
Magyarországi Református Egyházzal kötött
ellátási szerzıdés módosításáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerzıdés
módosításáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök

NAPIREND
9. Elıterjesztés a KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges dokumentumokról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Rácz Izabella levezetı elnök
Felkérte polgármester urat az elıterjesztés kiegészítésére.
Patkós Zsolt polgármester
Ez a második lépcsıje a megvalósult szemétszállításnak. Kiegészül zöldhulladék
begyőjtésével. Kistelepüléseken házi komposztálókat telepítenek, nagyobb (2500 lakos feletti)
településeken zöldjáratot indítanak. Ez díjnövekménnyel fog jár. Látjuk, hogy gondot okoz a
gallyak, a zöldhulladék elhelyezése. Ezt szeretné 82 település együttesen megvalósítani, ehhez
kérnek támogatást.

11

Rácz Izabella levezetı elnök
Az elıterjesztés lényege a zöldhulladék győjtése. Ezt a határozatot mind a 82 településnek el
kell fogadnia?
Patkós Zsolt polgármester
Igen.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
93/2011.(XII.05.) PBH.
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése
konstrukcióra benyújtott pályázatokhoz szükséges
dokumentumok elfogadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges
dokumentumok elfogadásáról szóló határozat-tervezetet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök

NAPIREND
10. Elıterjesztés a VAKÁCIÓ KFT. üzletrészének megvásárlásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Patkós Zsolt polgármester
Borota község értékesíteni kívánja a VAKÁCIÓ KFT-ben lévı 66.000,-Ft névértékő
üzletrészét. Nem javasolja a vásárlást.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra tette fel a határozat-tervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
94/2011.(XII.05.) PBH.
VAKÁCIÓ KFT. üzletrészének megvásárlásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága nem javasolja a
képviselı-testületnek Borota község Önkormányzatának a VAKÁCIÓ KFT-ben lévı
üzletrészének megvásárlását.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök
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NAPIREND
11. Elıterjesztés tornacsarnok bérbeadásáról
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Rácz Izabella levezetı elnök
A Szanki Bertóti Vadásztársaság kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a szilveszteri
bál megrendezéséhez térítésmentesen biztosítsa a tornacsarnokot és a szükséges eszközöket.
Patkós Zsolt polgármester
Az energiaköltség megtérítését javasolta.
Sipos-Szabó Ernıné biz. tag
Egyetértett, térítésmentesen adja bérbe az önkormányzat a tornacsarnokot, de a rezsit fizessék
meg.
Besesek Béla alpolgármester
Egyetértett, a rezsit és az eszközpótlást fizessék meg.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
95/2011.(XII.05.) PBH.
Tornacsarnok bérbeadásáról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Szanki Bertóti Vadásztársaságnak a tornacsarnokot
térítésmentesen adja bérbe szilveszteri bál megrendezéséhez, azzal, hogy a rezsit és az
eszközpótlást fizessék meg.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök

NAPIREND
12. Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. I. félévi
munkatervére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Rácz Izabella levezetı elnök
Javasolta a munkaterv módosítását, a március 15-i ünnepség megbeszélését és a kitüntetési
javaslat megtárgyalását a februári ülésén tárgyalja a képviselı-testület, hogy legyen elég idı
az elıkészítésre.
A bizottság egyetértett a módosítási javaslattal.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra kérte a bizottság tagjait.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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96/2011.(XII.05.) PBH.
Képviselı-testület 2012. I. félévi munkatervérıl
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. I.
félévi munkatervét az elıterjesztés szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy a március 15i községi ünnepség megbeszélését és a kitüntetési javaslatot a februári ülésén tárgyalja meg a
képviselı-testület.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök

NAPIREND
13. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletre
Elıadó: Vincze Jánosné jegyzı
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Vincze Jánosné jegyzı
2011. június 30. napjától Szank település szociális alapszolgáltatásait és a szakosított ellátást a
családsegítés kivételével a Magyarországi Református Egyház látja el szerzıdés alapján. A
családsegítést a Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézménnyel kötött
megállapodás alapján biztosítjuk. A szolgáltatásokat közvetlenül nem az önkormányzat végzi,
ezért a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 9/2008.(III.25.) és azt
módosító önkormányzati rendeleteket hatályon kívül kell helyezni. Az új rendelet tartalmazza
az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátási
szerzıdéssel és megállapodással biztosított ellátások módját, a térítési díj vonatkozásában
csak arról rendelkezik, hogy a szerzıdés alapján a Magyarországi Református Egyház
jogosult a térítési díj megállapítására. A szerzıdés tartalmazza az egyház elızetes
tájékoztatási kötelezettségét, ezért ezt is rögzítettük a rendeletben.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a levezetı elnök szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet.
PB 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
97/2011.(XII.05.) PBH.
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
HATÁROZAT
Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Pénzügyi Bizottsága javasolja a
képviselı-testületnek, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletet az elıterjesztés szerint fogadja el.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Rácz Izabella levezetı elnök
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NAPIREND
14. Egyéb kérdések
Patkós Zsolt polgármester
Tájékoztatta a bizottságot, hogy felmondta az önkormányzat áramszolgáltatásra korábban
kötött szerzıdését és új, kedvezıbb szerzıdést kötött, amely 21 Ft helyett 19,40 Ft
áramszolgáltatási díjat tartalmaz.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 18 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Rácz Izabella
levezetı elnök
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